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Rugăciunea, oglinda Bisericii
Textul de bază: Matei 6: 1 - 15

Întroducere:
Când ziua e lungă, omul vorbește mult





Frazele noastre inutile când ne întălnim pe strada?
Dar de multe ori sunt necesare din punct de vedere organisatoric
În ori ce caz, ele oglindesc viața și necesitățile noastre
Și – ele oglindesc viața noastră pe acest pământ

Cum este convorbirea noastră cu Dumnezeul cel vecinic?
 Oglindește ea relația noastră cu Dumnezeu?
 Ce influență are rugăciunea asupra vieții noastre?
 Rămânem noi imprimați de Dragostea lui Dumnezeu?

Am 9 puncte, pe care le cunoașteți toți:










Tatăl nostru care ești în ceruri!
Sfințească-se Numele Tău.
Vie împărăția Ta
Facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi
Și ne iartă toate greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri
Și nu ne duce în ispită
Ci izbăvește-ne de cel rău
Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.

Această rugăciune este de 2 ori menționată în Noul Testament
 Odată de Evanghelistul Matei in capitolul 5, textul citit, unde Isus, ca
Rabbi, ca învățător în fața popotului după alte teme doctrinale, le și învață
să se roage: Cuvântarea de pe munte, Fericirile
 Odate de de Evanghelistul Luca, când Isus S-a reîntors dela rugăciunea de
dimineață
 Ei și-au dat seama că Isus are ceva, ceeace nu au, și-L roagă: Învață-ne și pe
noi:
Luca 11: 1
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„Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea,
unul din ucenicii Lui I-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat
și Ioan pe ucenicii lui.“
 cele două texte nu sunt la fel de lung.
 În timpul acela încă nu era descoperit tipografia. Din cauza aceasta Isus ca
și rabbii și învățătorii avestei vremi, întrebuințau mulțimea publică în
templu sau pe piețe, pentru a învăța poporul ascultător
 Ele nu sunt înțelese ca o poezie, ci ca ghidul unui conținut.

Alocțiunea, formula de adresare
1. Tatăl nostru care ești în ceruri!
 Expresia „Tatăl“ este de 11 ori în Vechiul Testament, dar în totdeauna
numai în legătura cu poporul ales.
 Isus vrea să ne amintească, că prin „EL“ avem acces la Tatăl
 Dumnezeu nu este numai o maiestate divină ci și un tată
 Și noi putem fi copii Lui

Sfințenia a celui Atotputernic
2. Sfințească-se Numele Tău.






Numele Lui este divin. Dumnezeu nu necesită ajutorul nostru
Întrebarea este: cum î-L cinstim noi în viața noastră?
În cuvintele, dar și în gîndurile noastre?
Cum ne comportăm, când numele Lui este batjocorit în prezența noastră?
Cerem ajutorul lui Dumnezeu pentru a putea contrazice?

3.Vie împărăția Ta
 Împărăția Domnului vine și fără ajutorul nostru
 Aici nu este vorba de ziua reîntoarcerii Domnului pe acest pământ
 Ci de astăzi. Isus spune:
Marcu 9: 1

„Adevărat vă spun, că sunt unii din ceice stau aici, cari nu vor muri până
nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.“
 „Vie împărăția Ta“ înseamnă: Vino Tu, Doamne, azi, în viața mea!
 După cele întâmplate la rusalii, domnia regească a lui Dumnezeu este
prezentă. Biserica Lui este înființată. Și aici în această comună.
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4. Facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ







Și voia Domnului se înfăptuiește fără adausul nostru
Voia Ta să fie înțeleasă de cei, care Te caută, să devină vizibilă
Ca voia Ta să nu fie înpiedecată de tradiția sau voința noastră
Doamne, ajută-mă, să fac voia Ta!
Toate aceste trei dorințe vorbeau de Dumnezeu și nu de noi
Cum venim noi la Tată? În ce ordine formulăm noi dorințele noastre?

Dumnezeu se interesează și de ale noastre
5. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi
 Dumnezeu dă la toți. Că ne place sau nu!
Matei 5: 45

„ . . . El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă
ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți.“
 Dar dacă dă și la cei nedrepți, cu cât mai mult vrea să dea copiilor Lui?
Matei 7: 9 – 11

Cine este omul acela dintre noi, care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea
o piatră? Sau dacă-i cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci, dacă voi, cari
sânteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl
vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!
 Dacă ne obijnuim să-I mulțumim Domnului, atunci se oglindește în noi
simțul de mulțumire față de Acela care a dat.

6. Și ne iartă toate greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților
noștri
 Fără iertare zilnică prin mila Domnului nostru Isus Cristos, nu putem exista
Romani 3: 23

„Căci toți au păcătuit, și sânt lipsiți de slava lui Dumnezeu!“
 A cere iertare este una din cele mai grele cerințe biblice. O practicăm?
 Evanghelistul Matei mai adaugă: „precum și noi iertăm greșiților noștri“.
 Știm noi că în jurul nostru sunt o mulțime de oameni care chiar și așteaptă
iertarea noastră?

7. Și nu ne duce în ispită
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 Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, adecă „nu aduce“ ispita
Iacov 1: 13

Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sânt ispitit de Dumnezeu“. Căci
Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, și El însuș nu ispitește pe
nimeni.
 Dar ispita ne poate ajunge.
1 Corinteni 10: 13

Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească.
Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste
puterile voastre; ci împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din
ea, ca s-o puteți răbda.
 Cine este obijnuit să ceară putere în ispită, se va și feri de ea

8.Ci izbăvește-ne de cel rău
 Ferește-ne Doamne, ca acela care stă în spatele răului, satana, să primească
putere asupra vieții noastre

Încheierea
9. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin
 Amin = așa este! Așa să fie! Așa se va îndeplini!
 Numai dacă pronunțăm cu toată sinceritate acest Amin, El ne v-a asculta
 Acest „Amin“ este și un mesaj:
Faptele Apostolilor 4: 12

„În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume
dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți.“
 Puterea, de a trăi o viață plăcută înaintea Lui o primim de sus
Coloseni 3: 16

„Cuvântul lui Cristos să locuiască din belșug în voi în toată
înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu
cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu
cu mulțămire în inima voastră.“
Amin
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